
PERCURSO
CASTELO DE VIDE - MARVÃO

PR3
CVD-MRV

Ponto de interesse

Contactos úteis
Câmara Municipal de Castelo de Vide: +351 245 908 220
Posto Municipal de Turismo: +351 245 908 227
SOS Emergência: 112
SOS Floresta: 117
Centro de Saúde: +351 245 900 160
Informações anti-venenos: +351 217 950 143
GNR: +351 245 901 314
Bombeiros Voluntários: +351 245 901 444
Junta de Freguesia de São João Baptista: +351 245 900 060
Junta de Freguesia de Santa Maria da Devesa: +351 245 900 060
Junta de Freguesia de São Tiago Maior: +351 245 900 060

FLORESTA DE CASTANHEIROS
A vertente norte de Marvão está coberta por densa mata de 
castanheiros. Dada a sua utilização na cestaria artesanal, alguns dos 
castanheiros aqui existentes apenas possuem varas com poucos 
metros. O castanheiro ocorre sobretudo no interior centro e norte, 
sendo raro no sul, aparecendo apenas em áreas elevadas, como a 
Serra de São Mamede. Outrora empregue na construção de 
habitações, é valorizado pela indústria do mobiliário. Em Portugal, a 
castanha fazia parte da base alimentar até ao séc. XVII, tendo sido 
substituída pelo milho e pela batata. A Castanha de Marvão é um 
produto com Denominação de Origem Protegida (DOP), para a qual 
contribuem três variedades.

Época aconselhada

O percurso pode ser efetuado em qualquer época do ano, tendo os 
seus utilizadores que tomar algumas precauções com as elevadas 
temperaturas que se podem fazer sentir durante o verão e ao piso 
escorregadio no inverno.

NATUREZA: bosques de carvalho-negral com uma grande diversidade 
florística no sub-coberto atraem inúmeras espécies de borboletas e 
aves. Destaque para o souto na encosta de Marvão, bem como a 
formação geológica onde está assente a vila. 

PATRIMÓNIO: centro histórico de Castelo de Vide e Marvão.

ARTESANATO: bordados; talegos (bolsas bordadas em linho); arte de 
trabalhar o ferro forjado, madeira, cortiça e chifre (miniaturas); 
azulejaria; tecelagem.

GASTRONOMIA: sarapatel; cachafrito; molhinhos em tomatada; alhada 
de cação; fígado à moda de Castelo de Vide; pezinhos de coentrada; 
enchidos. Doçaria (boleima, broas de mel, enxovalhada - tradicional da 
Páscoa -, queijadas de requeijão).

Siga apenas pelo trilho sinalizado. / Respeite a propriedade privada. / 
Evite fazer ruídos desnecessários. / Observe a fauna à distância. / Não 
danifique nem recolha amostras de plantas ou rochas. / Não deixe lixo ou 
outros vestígios da sua passagem. / Não faça lume e tenha cuidado com 
as beatas dos cigarros. / Seja afável com os habitantes locais. / Cuidado 
com o gado. Embora manso, não gosta da aproximação de estranhos às 
suas crias. / Deixe as cancelas como as encontrou. Se estiverem fechadas, 
confirme que ficam bem fechadas.

Co-Financiamento:

Promotor: Percurso pedestre registado e 
homologado pela:  

Julho 2015 / 2500 exemplares

Parceiro institucional:

Sinalética  FCMP

virar à esquerdacaminho certo caminho errado virar à direita

PERCURSOS EM NATUREZADestaques Código de conduta

Porta de Ródão, Marvão
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Pontos de interesse

Parque Natural da Serra de São Mamede

A Serra de São Mamede, que dá o nome a este Parque Natural, é 
a formação montanhosa de mais significativa dimensão a sul do 
Tejo. Pela sua localização geográfica e pelo facto de se erguer 
acima dos 1000m, possui aspetos microclimáticos exclusivos 
que permitiram a fixação e sobrevivência de algumas 
comunidades animais e vegetais que aqui ocorrem de uma forma 
quase isolada. 
A águia-de-bonelli está representada no símbolo desta Área 
Protegida. É, atualmente, uma das aves de rapina mais raras que 
ocorre no nosso país.

Descrição do percurso

Caminhar na velha calçada medieval que ligava Castelo de Vide a Marvão.

É uma ligação histórica entre dois pontos estratégicos: Castelo de 
Vide e Marvão. Uma travessia secular ao longo de uma paisagem 
de características rurais e naturais, por antigos caminhos murados, 
com alguns setores ainda em calçada medieval. 
O percurso é marcado pela presença de inúmeras pequenas 
quintas onde predomina a cultura da oliveira e do pastoreio 
extensivo e onde o chocalhar pontual das ovelhas vai 
denunciando a presença destes simpáticos ruminantes. 
De realçar uma importante representação do carvalho-negral que, 
nesta região, forma bosquetes de elevado valor ecológico. Ao 
longo destes caminhos rurais encontramos algumas construções 
características de tempos idos, como antigas fontes, choça, igrejas, 
uma sepultura escavada na rocha, etc. 
Os últimos 3km, sempre a subir, representam um desafio à nossa 
resistência, atenuados pela envolvente paisagística que se perde 
no horizonte e pela magnífica e bem preservada calçada medieval 
que atravessa os afamados soutos que dão origem à Castanha de 
Marvão. A mais de 800m de altitude alcançamos o final do 
percurso, em frente à Porta de Ródão, a porta da vila de Marvão.

Carta Militar nº 335, 336 e 348
 (Serviço Cartográfico do Exército)

Choça Arco de Santa Catarina, Castelo de Vide

duraçãodistância dificuldadetipo de percurso desnível acumulado altitude máx/mín

perfil de altimetria nível de dificuldade

O grau de difi culdade é representado segundo 4 itens diferentes, sendo cada um deles 
avaliado numa escala de 1 a 5 (do mais fácil ao mais difícil).
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Informação no local

Legenda

Sentido recomendado do percurso: 
Oeste -Este

Início: Estrada da Circunvalação, junto ao miradouro, Castelo de Vide (GPS: 39º25'02,03''N; 7º27'15,54''O)
Fim: junto à Porta de Ródão, Marvão (GPS: 39º23'44,59''N; 7º22'38,63''O) Percurso pedestre

Estrada asfaltada 
Curso de água

RestauraçãoAlojamento Multibanco

Farmácia Minimercado Posto de Turismo

Paisagem

Centro de acolhimento ao caminheiro (GPS: 39º24'59,39'' N; 07º27'18,75''O)PORTA   
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Interseção de percurso


